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Verslag ouderraad de krinkel, 18 oktober 2016 om 20:00 uur
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Ann (Directie), Frony (juf), Jurgen, Peter, Ellen, Frank, Ann (Krinkelrups),
Jenifer (Krinkelrups) en Gloria
Verontschuldigd: Ann, Valerie
Verslag: Gloria
1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen bij het verslag. Verslag werd goedgekeurd.
2. Organisatie van de wijnverkoop samen met de Krinkelrups
De ouderraad van de krinkelrups verkoopt al enkele jaren wijn. Zou het mogelijk zijn
om de wijnverkoop ook in de krinkel te organiseren?
Enkele bedenkingen:
 Noodzaak om dagelijks betalingen op te volgen (moeilijk wegens beperkte
volmacht over de rekening)
 Betalingen en bestellingen moeten in een excel worden gestoken (per fles en
per naam)
 Kleuters krijgen wijn mee per klas is niet mogelijk bij de krinkel aangezien
grotere de kinderen vaak alleen naar huis gaan (oplossing? Ophaal moment
organiseren?)
 Levering aan huis vanaf 12 flessen.
 Periode wijnverkoop 2016: november  is dezelfde periode wafelverkoop
Krinkel
 Geen wijnverkoop 2016 voor de krinkel; ouderraad juni 2017: agenda opstellen
met verkoopmomenten van de krinkel.
3. Huishoudelijk reglement - nieuwe leden:
Huishoudelijk reglement opnieuw afprinten + onderteken (dec 2016)
Geen nieuwe leden. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.
4. Dag van de leerkracht evaluatie (flesje cava):
Verdeling ging vlot.
Leerkrachten waren zeer tevreden.

Verslag ouderraad de krinkel 18/10/2016

Pag.
1

ouderraad@dk.ksas.be
www.dekrinkel.be

5. Ontbijt je fit (2/10/16)
Zeer goede organisatie. Democratische prijs (5€)
Ook fietstocht voor ontbijt was zeer leuk (60 deelnemers) bedenking: stop
afschaffen, mensen hebben honger.
2 “bedienings” tafels zorgen voor een vlotte verdeling, geen wachtrij.
Veel eten over: schatting op 360p slechts 290p inschrijvingen (wel 180 gekookte
eieren, slechts 30 over)
6. Kwis (18/3/17)
Voorbereiding loopt.
Gezocht: vlotte presentator (misschien een juf?)
7. Kraampje jenever (rapport 27/10)
Croque uit het vuistje
Jenever (cactus, appel, jonge, passievruchten en citroen) en fruitsap
8. Lego-namiddag:
Uitstel wegens Lego-doos niet vrijokt-nov 2017
9. Fluo is Top:
Start na herfstvakantie
Leerlingen van 1-2-3 sparen individueel via spaarkaart
Leerlingen van 4-5-6 sparen digitaal en klassikaal
10. Varia en info van de directie:
 Klankbord (overlegorganisatie van alle scholen van KSAS met afvaardiging van
ouderraad en directie van elke school)  momenteel is er weinig nood aan
overleg tussen de andere ouderraden.
 Soep op de stoep (10/11): verkoop van soep door 5de leerjaar (goed doel =
welzijnszorg)
 Ouderraad Krinkelrups heeft eigen kanaal op gimme (reeds een 40tal volgers)
 wil de ouderraad Krinkel ook een eigen kanaal?
 Nieuwe ouderraad activiteiten? Koekentocht? Wandeltocht? Een leuke
activiteit voor het hele gezin?

Volgende vergadering op donderdag 8 december om 20u00.

Met vriendelijke groeten,
Jurgen Moonen
Voorzitter ouderraad.
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